
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 2022-01-18 

Möte på Teams 
 

Närvarande: Mia Breding, ordf 

Bo Jonsson 

Gunnar Elmroth  

Göran Kullberg 

Hugo Nilsson 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Tomas Hörnfeldt 

 

 

 

§ 360 Mötets öppnande 

Dagens möte genomfördes digitalt på Teams. Ordföranden öppnade mötet och hälsade 

välkomna.  

 

§ 361 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 362 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 211123 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 363 Ekonomi aktuellt läge  

Hugo redovisade ekonomin enligt bifogade rapport. Inga större förändringar har skett med sedan 

föregående möte. 

 

§ 364 Arrangemang av DM-tävlingar 

Diskuterades upplägget av DM-tävlingar som är inplanerade i februari månad. Så här långt är 

anmälningslistorna nästan tomma. Samtidigt sprider sig corona pandemin allt mer vilket gör att 

våra spelare blir mera försiktiga och gärna undviker livespel. 

Övervägde för och nackdelar med att spela tävlingarna på BBO. Ett förslag var att lägga upp 

dubbla anmälningslistor till alla DM-tävlingar på hemsidan. Kan man tänka sig både spel i 

spellokalen och på BBO anmäler man sig på båda listorna, annars på den lista som endast är 

aktuell.  

Beslutades att göra dubbla listor men målsättningen är att tävlingarna ska spelas i spellokalen. 

Kommer man där inte upp i 8 par men däremot på BBO så genomförs tävlingen på BBO. 

Omfattar båda listorna av minst 8 par och BBO har ett större antal så kommer styrelsen att 

avgöra hur tävlingen arrangeras.   
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Vid spel i spellokalen kommer covidpass att krävas. Med anledning av kostnadskalkylen för 

DM-tävlingar beslöts att det inte finns utrymme att sänka spelavgiften som därmed fastställs till 

240 kr/spelare. 

 

§ 365 Övriga frågor   

Inga övriga frågor fanns för tillfället.  

 

§ 366 Nästa möte 

Beslöts att fastställa nästa möte till tisdag 1 februari kl 17.30. Mötet hålls digitalt via Teams. 

 

§ 367 Avslutning 

Ordföranden avslutade dagens möte. 

   

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 


